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Reformen af erhvervsuddannelserne 

- en gang til, forfra og om igen 

1. Nye grundforløb igen, igen – uddannelsespolitikkens upåagtede dilemmaer

2. Nye voksenforløb – uddannelsespolitikken utilsigtede konsekvenser

3. Nye karakterkrav - når løsningen definerer problemet, 

4. Resultat-styringens problem: 
- løsninger skaber problemer, der kræver løsninger, der skaber problemer ..

Christian Helms Jørgensen

Roskilde Universitet 



Nye grundforløb og de upåagtede dilemmaer

Genindførelse af tragtmodellen for fjerde gang: i 1976, 1991, 2000 og 2014

Uden refleksion over hvorfor modellen blev afskaffet – senest i 2007

Reformerne har på skift indført brede og smalle grundforløb,

- begge dele som løsning på det samme problem: frafald.  

Veksling mellem modsatrettede tiltag:

• Brede grundforløb: elevernes gradvise uddannelsesvalg,

• Smalle grundforløb: elevernes direkte møde med erhvervsfaget, 

indikation på et ikke-erkendt politisk-pædagogisk dilemma. 

Reformerne svinger mellem at fokusere på en af dilemmaets to sider



Nye voksenforløb (EUV) og de utilsigtede konsekvenser 

Problem: Nedgang i andelen af unge som kommer direkte fra grundskolen,

Reformens løsning: Henvisning af voksne (>25 år) til særligt EUV 

har givet et uventet ’drastisk’ fald i tilgangen af voksne 

Reformer bidrager til at løse nogle problemer, 

og bidrager samtidig til at skabe eller forværre andre problemer. 

Reformer handler ofte om at modvirke utilsigtede konsekvenser af tidligere 

reformer. 

Eksempelvis fokuseringen på 95% målet og fastholdelsestiltag i reformen i 2007 
bidrog til faldende status og søgning til EUD. 

Formålet med reformen i 2014 var at afbøde disse utilsigtede konsekvenser af 
den tidligere reform. 



Nye karakterkrav – når løsningen definerer problemet

I 2013 var frafaldet uændret højt - trods mange års store indsatser, 

Forskningen pegede ikke på manglende skolekundskaber som årsag. 

Tværtimod: En upåagtet succes for EUD: 

- rigtigt mange elever med svage skolekundskaber gennemførte EUD!

Rockwoolfonden (2013): ”Karakterkrav vil udelukke mange, som godt kan      
gennemføre en EUD”. 

Regeringen ønskede at reducere frafaldet, og behøvede en enkel løsning. 
Parterne ønskede karakterkrav. 

Løsningen bidrog til at definere problemet: ”manglende skolekundskaber”

En utilsigtet konsekvens: fortsat faldende tilgang til EUD



Politiske styringsproblemer i EUD

• Reformerne svinger mellem to modsatrettede tiltag, som begge angives som 
løsning på det samme problem. 

Indikation på upåagtede ‘trade-offs’ og dilemmaer,  

• Reformens tiltag har utilsigtede konsekvenser som modvirker reformens mål, 

Indikation på mangelfuldt vidensgrundlag for reformen,  

• Politiske problemer defineres af de givne løsninger, 

Det politiske behov for enkle løsninger skygger for problemets kompleksitet, 

• EUD-reformen gennemførtes adskilt fra gymnasiereformen og kontanthjælps-
reformen. 

Manglende helhedsblik på reformer af ungdomsuddannelserne og de 
relaterede politikfelter. 



Forklaring på styringsproblemerne i EUD?

Erhvervsuddannelserne

• Er både ungdomsuddannelser og voksenuddannelser, 

• Er både en uddannelse og et lønnet arbejde,

• Gennemføres i både skole og praktikvirksomhed, 

• Skal rumme både ‘stærke’ og ‘svage’ elever, 

• Er genstand for mange forskellige og stærke interessenter, 

• Er underlagt både uddannelsespolitik, beskæftigelsespolitik, socialpolitik og 
integrationspolitik. 

EUD er et komplekst og modsætningsfyldt uddannelsessystem, men 

• Reformen bygger på et svagt og til tider misvisende vidensgrundlag, 

• Reformen bygger på en forenklet mål-middel logik (resultatstyring), 



- Jeg ved ikke, hvorfor det er endt så galt. Jeg 

tror, at vi i mange år ikke har haft tilstrækkelig 

bevågenhed med erhvervsskolerne, siger 

Helle Thorning-Schmidt 



EUDs kompleksitet møder resultatstyringen

• Styringen bygger på forenklede forestillinger om økonomisk rationalitet, 

- som erstatter professionel ansvarlighed med instrumentel interesse.

• Styringen  baseres på en forenklet mål-middel tænkning, 

- der betragter uddannelse ud fra en ‘investerings-tænkning’, 

• Uddannelsessystemet betragtes som en simpel input-output mekanisme, 

- hvor de politiske dilemmaer og utilsigtede konsekvenser overses, 

• Styringen fokuserer på nogle få udvalgte resultatmål, 

- hvor resultatmål opnås, mens systemet som helhed svækkes, 

Eksempelvis: Målet om de 95% er næsten opnået, men det har bidraget til at 

EUD er havnet i en ’alvorlig krise’. 

Tak for opmærksomheden! 


